
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Zakładowy Regulamin 
Udzielania Zamówień 

Publicznych SPECYFIKACJA   
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Znak: PP/ZP-15/2016  

 
 
 
 

z dnia 9 października 2016 r.  

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 

 

BUDOWA 6 ZESTAWÓW PODZIEMNYCH POJEMNIKÓW  

DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE 

ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU 

 
 
 

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 
 

Godziny urzędowania: 7:00-15:00 
Adres strony internetowej: http://www.mpo.torun.pl 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpo.torun.pl 
Fax: (56) 63 98 120 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.mpo.torun.pl/
mailto:sekretariat@mpo.torun.pl


II Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

 

III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest  wybudowanie 6  zestawów podziemnych pojemników do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu. 

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112450-4 Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych 

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 

szybów i kolei podziemnej 

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt. 6 ustawy. 

 
IV Termin wykonania zamówienia 

1. 15 grudnia 2016 r. 

2. Terminem wykonania zamówienia jest bezusterkowy odbiór końcowy, potwierdzony protokołem 

zdawczo-odbiorczym.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

      i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w siwz a dotyczące:  

                      a ) zdolności technicznej i zawodowej, 

                      b)  sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

                      c)  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  art.24. ust.1 pkt. 12 -  23 

                          ustawy Pzp       

2. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

1) Wykonawca spełni warunek  posiadania zdolności technicznej i zawodowej  jeżeli wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną 

polegającą na budowie pojemników podziemnych o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto 

oraz załączy dowody określające, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz 

wskazujące, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończona, oraz jeśli, wykaże, że dysponuje co najmniej: 

- 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy - posiadającą wykształcenie wyższe oraz co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych, 

pełniącą funkcję Kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji 

budowlanej. Osoba ta powinna posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane 

oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2006 Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub 

ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które 



zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne członkostwo w 

Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.  

Osoba kierująca robotami budowlanymi musi ponadto posiadać kwalifikacje, o których mowa                

w art. 37c1) ustawy z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy należy rozumieć faktyczny okres 

pełnienia funkcji Kierownika robót.  

Spełnienie warunku dotyczącego przynależności do określonego samorządu zawodowego nie 

dotyczy osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania 

określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały 

uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, 

poz. 394), o ile nie jest to wymagane odrębnymi przepisami. 

 

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej; , jeżeli wykaże, 

że:  

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000,00 zł 

(słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100), a także, że 

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy 

złotych 00/100). 

 

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  

z nim stosunków prawnych. 

4) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby  wykazanie 

przez Wykonawcę spełniają warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy Pzp, 

6) Jeżeli wykazane zasoby, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zaistnieją wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 

części zamówienia,  

7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

  wykonywaniu zamówienia publicznego; 

                                                        
1) 

 Art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje […] przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która 
posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 



- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

   publicznego; 

8) Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. VI siwz ; 

9) Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie 

warunków, o których mowa w pkt. V siwz  i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie 

spełniania warunków, o których mowa w art. art. 24 ust. 1  pkt. 12- 23 ustawy. 

10) Zmawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 uPzp. 

3. Oferta  wspólna  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy 

SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone 

w pkt. V.pkt.2)  muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z  postępowania,  

o którym mowa w V.1 litera c) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 

i  dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i  dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,  

do ich złożenia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. 

4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej 

SIWZ. 

5. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia 

Wykonawcy i odrzucenia oferty. 

 

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. V siwz,  

do oferty sporządzonej w oparciu o  Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do  SIWZ należy 

dołączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowania 

sporządzone wg  Załącznika nr 2 do  SIWZ; 

2) oświadczenie Wykonawców w sprawie polegania na zasobach innych podmiotów 

sporządzone wg  Załącznika nr 4 do  SIWZ; /o ile zaistnieją takie okoliczności/  

3) wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania, sporządzony wg Załącznika nr 6 do SIWZ; 

4) dowody dotyczące robót wymienionych w Załączniku nr 6 do SIWZ, określające, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 



5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie 

dysponowania tymi osobami, sporządzony wg Załącznika nr 7 do SIWZ; 

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w  okresie  

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu skłania ofert. 

7) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną  nie mniejszą niż 800 000 zł 

 

2. Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu wykazania, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z  postępowania . 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w  okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 12 -23 ustawy należy dołączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 

do SIWZ; 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia innych podmiotów biorą udział w 

postępowaniu, sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ; /o ile zaistnieją takie okoliczności/ 

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone wg Załącznika nr 8 do SIWZ. 

Podpisany załącznik z przekreśloną czy też niewypełnioną treścią Zamawiający będzie 

traktował jako informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

3. Oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI.1 i 2  SIWZ muszą być złożone w oryginale, natomiast  

dokumenty, o którym mowa w pkt. VI. 1 i 2 SIWZ należy złożyć w formie kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

4. Dowodami, o których mowa w pkt. VI.1 ppkt.4 SIWZ są: 

1) poświadczenie; 

2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt.1. 

5.  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane  

w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 

o których mowa w punkcie VI.1 ppkt.4). 

6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie 

dokumenty, o których mowa w pkt. VI.2 SIWZ. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy muszą być potwierdzone za zgodność 

z  oryginałem przez Wykonawcę lub przez Pełnomocnika, o którym mowa w pkt.V.3 SIWZ.  

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna  

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

10. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów 

załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje 

wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 

pkt. 3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść 

złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997  r. - Kodeks Karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). 

11. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

określonym  przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opisów lub 

fotografii kontenerów podziemnych, które mają zostać dostarczone. 

 



VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt.7 

VII.3 SIWZ. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

oraz pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany  

przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia  

lub informacji w sposób określony w pkt. VII.4 SIWZ, oświadczy iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 

na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ www.bip.mpo.torun.pl. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na  stronie internetowej,  

na której zamieszczono SIWZ www.bip.mpo.torun.pl. 

11. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

1) w sprawach proceduralnych – Rafał Cwaliński - tel. (56) 63 98 144; 

2) w sprawach merytorycznych – Danuta Wojtczuk - tel. (56) 63 98 115; 

 

12. Adres do korespondencji: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@mpo.torun.pl 

Fax: (56) 63 98 120 

VIII Wymagania dotyczące wadium 

1. Wadium należy wnieść w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, tj. do dnia 26.09.2016 r. 

godzina 10:00. 

3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej z następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

http://www.bip.mpo.torun.pl/
http://www.bip.mpo.torun.pl/
mailto:sekretariat@mpo.torun.pl


3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy 

z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

mBank S.A. 78 1140 2088 0000 5940 6900 1001  z dopiskiem „Wadium na budowę 

podziemnych pojemników’’.  

Kwotą, o której mowa w  pkt. VIII.1 SIWZ musi być uznany rachunek Zamawiającego 

do terminu określonego w pkt.VIII.2 SIWZ. 

Kopię potwierdzenia wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty.  

 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń – dokument 

winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 

1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku) lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib, 

2)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3)  kwota gwarancji,  

4)  termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego bez konieczności jego uzasadniania, 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: 

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, 

chyba że  udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 

b) którego ofertę wybrano, a odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 

ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Na potwierdzenie wniesienia wadium w jednej z form wskazanej w pkt. VIII.3.2)-5) Wykonawca  

załączy  do oferty kopię dokumentu wniesienia wadium potwierdzoną przez siebie „za zgodność   

z  oryginałem”. Natomiast oryginał dołączy do oferty nie zszywając go z nią trwale, gdyż 

uniemożliwi to jego zwrot Wykonawcy. 

IX Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na  przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ) wraz z wymaganymi 

załącznikami, oświadczeniami i dokumentami 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych w  SIWZ. 

W  przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie. W przypadku, gdy oferta 

Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się 



dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie tych wspólników  

do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych wspólników np.: umowę 

spółki, uchwałę wspólników.  

5. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się: 

1) spiąć (zszyć) w kolejności podanej w pkt.X.3 SIWZ w sposób uniemożliwiający dekompletację, 

2) ponumerować, 

3) zaparafować. 

6. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażeń 

lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta 

wewnętrzna jak i zewnętrzna  powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy, 

zaadresowana na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, ul. Grudziądzka 159, 87-100 

Toruń, sekretariat oraz posiadać dopiski „oferta na budowę podziemnych pojemników’’ oraz 

 „nie otwierać przed dniem 26.09.2016 r.  godzina 10:00. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany 

lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, 

tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia 

została zachowana. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego 

oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

10. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane 

w  Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone wraz z  ofertą, w oddzielnej 

wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku 

nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie 

z  postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. Zapis pkt. X.4  SIWZ stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać  

w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, ul. Grudziądzka 159, 

87-100 Toruń, w sekretariacie, w terminie do dnia 26.09.2016 r.  godzina 10:00  

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania,  

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, w pok. 312, w dniu 26.09.2016 r. godzina 10:15 

 

XII Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę ofertową należy wskazać w Formularzu oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 

2.  Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem 

      monetarnym z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i  winna zawierać wszystkie koszty 

      związane z wykonaniem poszczególnych elementów umowy, ustalona na podstawie wymagań 

      Zamawiającego określonych w SIWZ, dokumentacjach projektowych oraz specyfikacjach 

      technicznych wykonania i odbioru robót, z wykorzystaniem przedmiarów robót. Przedmiary robót 

      stanowią dla Wykonawcy informację o charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia ceny 

      poszczególnych elementów Umowy, składających się na cenę oferty. Cena winna również 



      zwierać koszty podłączenia elektronicznego systemu do pojemników podziemnych tj. łączny koszt 

      36 miesięcznej obsługi 6 zestawów pojemników 

3. Cena oferty winna zawierać podatek VAT w należnej wysokości oraz wszelkie koszty niezbędne 

do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

5. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny ofert w każdej 

części. 

1. Kryteria oceny ofert  

 

      1)  Cena            – 95%  

      2)  Gwarancja   – 5%   

 

2. Sposób obliczenia punktów w poszczególnych kryteriach 

C  -  cena oferty  = ( oferta z najniższą ceną/cena oferty badanej)  x 95% x 100 pkt. 

        (minimalizacja)  

 G -  Gwarancja = ( długość okresu gwarancji w miesiącach oferty badanej / najdłuższy 

        oferowany okres gwarancji  ) x 5%  x 100 pkt. (maksymalizacja) 

        Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że  okres gwarancji nie  może być krótszy niż  

        36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy .  

 Oferta najkorzystniejsza  = suma punktów za kryteria C + G  

 

15.2 Zasady wyboru  oferty  

a. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie  najwyższą łączną  

liczbą punktów. 

b.  Jeżeli dwie oferty lub więcej  zdobędą taką samą liczbę punktów w związku z czym 

nie można wybrać oferty najkorzystniejszej to wówczas Zamawiający za  

najkorzystniejszą uzna ofertę z niższą ceną. 

c. Zamawiający nie przewiduje zastosowania  aukcji elektronicznej. 

d. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny zwróci się w 

formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

e. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży w terminie określonym  

w wezwaniu wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

XIV  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania  umowy, 

może złożyć wniosek o przesłanie umowy pocztą. 

 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 147 ust. 1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 



2. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest wniesienie do 

dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. W  przypadku, gdy 

Wykonawca nie wniesie do dnia zawarcia umowy wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

93 ust. 1 ustawy. 

3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej z następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –  kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: mBank S.A. 78 1140 2088 0000 5940 6900 1001 z dopiskiem 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Budowa podziemnych pojemników”. 

Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. W 

pozostałych formach, zabezpieczenie należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń w godzinach od 07:00 do 

15:00.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

1)  nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

2)  nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 

3)  nazwę Poręczyciela lub Gwaranta, 

4)  określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,   

5) sformułowanie zobowiązania Poręczyciela lub Gwaranta do nieodwołalnego 

i  bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, 

w przypadku gdy Wykonawca: 

a) nie wykonuje lub nie wykonał umowy, 

b) wykonuje lub wykonał umowę z nienależytą starannością. 

6) termin ważności gwarancji 

Poręczyciel lub Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź 

posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 

wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Żądanie zapłaty nie może być uzależnione od dołączenia potwierdzenia banku Zamawiającego, 

że podpisy złożone na pisemnym wezwaniu do zapłaty zostało złożone przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Zamawiającego.  

Gwarancja winna zabezpieczać wszelkie roszczenia Zamawiającego jakie mogą wyniknąć 

w skutek niezrealizowania, bądź też nienależytego realizowania przez Wykonawcę zawartej 

umowy. 

6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. XV.5.5) lit. a i b przypadków, 

Zamawiający wystąpi do Poręczyciela lub Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie 

uzasadnienia faktyczne i prawne. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt. XV.3. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

 

 



XVI Wzór umowy. 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ i wzór 

umowy serwisowej załącznik nr 11 do siwz. 

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

 

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

  3) odrzucenia oferty Odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności.  

8. Na czynności, o których mowa w pkt. XVII.6 SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy.  

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 

2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy. 

 

Załączniki: 
1. Formularz oferty –  Zał. nr 1 do SIWZ; 
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 2 do 

SIWZ; 
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  – Zał. nr  3 do SIWZ; 
4. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  - Zał. nr 4 do siwz  
5. Oświadczenie Wykonawcy w dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podmiotu na 

zasoby którego powołuje się Wykonawca  - Zał. nr 5 do siwz  
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Zał. nr 6 do SIWZ; 



7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Zał. nr 7 do SIWZ; 
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej – Zał. nr 8 do SIWZ; 
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 9 do SIWZ; 
10. Wzór umowy – Zał. nr 10 do SIWZ; 
11. Wzór umowy serwisowej – Zał. nr 11 do SIWZ. 

 

 
SIWZ zatwierdził w dniu 09.09.2016 r. kierownik Zamawiającego  

 

 
PREZES ZARZĄDU  ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 

 
/ - / Piotr Rozwadowski  / - / Grzegorz Brożek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Znak: PP/ZP-15/2016  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 

159,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadająca NIP 879-016-92-80, Regon 

870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 8 469 500 zł 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Firma: …………………..……………………………….………………………………………………..…… 

Siedziba:.………………..………………………………………………………………………………………. 

                                                        (dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

Imię i Nazwisko: ………………………………….…………………………………………………………… 

Adres 

zamieszkania:….………………………………………………………………………….…………………… 

Nazwa 

przedsiębiorstwa
2
:……………………………………………………………………………………………… 

Adres 

Wykonawcy
3
:…………………………………………………………………………………………………… 

                                                     (dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej  

                                                                      jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) 
 

NIP:…………………..……………… 

Regon:………………………………. 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

Nr telefonu:………………………………… 

Nr faksu: ……………..…………………… 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………….. 

 
W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia 

opisanego w SIWZ w postępowaniu o znaku …………………. na następujących warunkach: 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:....................................zł  

(słownie złotych: ............................), w tym: …………………………… zł netto i …….. % VAT. 

2. Termin wykonania zamówienie ……………………………………………………………………… 

                                                        
2
 Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy podlegają wpisowi do ewidencji 

działalności gospodarczej. 
3
 Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej którzy podlegają wpisowi do ewidencji działalności 

gospodarczej. 



3. Warunki płatności : ……………………. Dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie 

 wystawionej faktury VAT  

4. Łączna cena oferty składa się z następujących elementów: 

 

Poz. Element Umowy 
Cena 

netto* 
PLN 

Podatek 
VAT [%] 

Cena brutto 
 

[PLN] 

1. Budowa zestawu pojemników w ul. Fosa Staromiejska     

2. Budowa zestawu pojemników w ul. Podmurnej    

3. Budowa zestawu pojemników w ul. Piernikarskiej    

4. Budowa zestawu pojemników w ul. Jęczmiennej    

5. Budowa zestawu pojemników w ul. 
Międzymurze/Zaszpitalna 

   

6. Budowa zestawu pojemników w ul. 
Podmurna/Szeroka 

   

Razem budowa 6 zestawów pojemników  
 

   

*Cena ryczałtowa zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych elementów umowy, ustalona na 

podstawie wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, dokumentacjach projektowych oraz specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót, z wykorzystaniem przedmiarów robót. Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy informację o 
charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia ceny poszczególnych elementów Umowy, składających się na cenę oferty.  

Poz. 
Koszt bieżącego utrzymania systemu 

rozliczania kart chipowych 
Cena netto* 

PLN 

Podatek 
VAT 
[%] 

Cena brutto 
PLN 

1. Koszt miesięczny obsługi 1 zestawu 

pojemników  

   

2. Koszt miesięczny obsługi 6 zestawów 
pojemników 
 

   

 
Łączny koszt 36 miesięcznej obsługi 6 zestawów 
pojemników  
 

   

*Jednorazowe koszty podłączenia elektronicznego systemu do pojemników podziemnych należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej za budowę zestawów pojemników. 

 

3. Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę podwykonawcom           
...........................................................................................................

4
 

4. OŚWIADCZAM w trybie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że wybór oferty będzie/nie będzie
5
 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Poniżej wskazano nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego, oraz ich wartość bez kwoty podatku: 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku (zł) 

  

  

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty 

oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

                                                        
4 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy. 
5 Niepotrzebne skreślić 



6. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 

7. UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

8. Zapoznałem się z treścią projektu umowy, nie wnoszę do niego zastrzeżeń  

i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w przypadku 

gdyby uznano moją ofertę za najkorzystniejszą. 

9. Zastrzegam / nie zastrzegam
6
 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w  odniesieniu 

do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej 

konkurencji:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………… 

10. Wadium (w przypadku wniesienia w formie pieniężnej) proszę zwrócić na 

konto: ………………………………………………………………………………… 

                  Nazwa banku Wykonawcy: …………………………………………………………… 

11. OFERTĘ niniejszą składam na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ................................................,  2) ................................................, 

3) ................................................,  4) ................................................, 

5) ................................................,  6) ................................................, 

7) ................................................,  8) ................................................, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................. dn. ............................     ......................................................................... 

(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych lub imienna 
pieczątka i podpis) 

 
 
 
 

                                                        
6
 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji  w trybie art. 8 ust. 3  ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  oraz zabezpieczyć je  zgodnie z postanowieniami „SIWZ”. 
 



 
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 
Znak: PP/ZP-15/2016  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na budowę 6 zestawów podziemnych pojemników do zbierania 
odpadów na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..……………………………

…………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu) 

         

  
  

  

 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne  

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA 

 

 
 

Znak: PP/ZP-15/2016  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  przekracza wyrażoną  
w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na budowę 6  zestawów podziemnych pojemników do zbierania odpadów na 
terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu 

 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt. 

12-23 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ……………………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20  

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………..………

…………...........…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

       

 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne  

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacja w związku z poleganiem na zasobach innych 

podmiotów  

 

 
Znak: PP/ZP -15/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  przekracza wyrażoną  
w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na budowę 6  zestawów podziemnych pojemników do zbierania odpadów na 
terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zmawiającego w  ……………………..………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..…………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………….., w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………

……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 
     

 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne  

Oświadczenie Wykonawcy  

 

dotyczące przesłanek wykluczenia podmiotu na zasoby 

którego powołuje się Wykonawca  

 

 
Znak: PP/ZP -15/2016  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  przekracza wyrażoną  
w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na budowę 6  zestawów podziemnych pojemników do zbierania odpadów na 
terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu 

 

 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………

………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

        

        

 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne Oświadczenie Wykonawcy  

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
Znak: PP/ZP- 15/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na budowę 6 zestawów podziemnych pojemników do zbierania 
odpadów na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu 

 
  

Lp. 

Miejsce i rodzaj 
wykonanej roboty 

budowlanej 
 

Nazwa i adres 
odbiorcy, 

dla którego wykonano 
robotę budowlaną 

Wartość brutto 
wykonanej 

roboty 
budowlanej w zł 

 

Czas realizacji 
roboty 

budowlanej (od 
dnia do dnia) 

Nazwa i adres 
Wykonawcy roboty 

budowlanej
7
 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

      

      

      

      

 
 
 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy         Imienna pieczątka i podpis 
(lub pieczątka firmowa)     osoby upoważnionej lub osób upoważnionych 

  

 
 

 

...............................dn. ..........................................2016 r. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7
 Kolumnę należy wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz gdy Wykonawca 

wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V.1 ppkt.1 polega na zasobach innych podmiotów.  
W pozostałych przypadkach można, ale nie trzeba wypełniać kolumny. 



 
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne  

Oświadczenie Wykonawcy  
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 
Znak: PP/ZP-15/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na budowę 6 zestawów podziemnych pojemników do zbierania 
odpadów na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu 

 
  

Oświadczam, że dysponuję niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia i posiadają kwalifikacje określone w pkt. V.1.1) lit. b) SIWZ:  

 

 
Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Kwalifikacje zawodowe 
(uprawnienia), rodzaj, 

numer uprawnień,  

data ważności,  
przez kogo wydane 

 

Nazwa Izby 

Samorządu 
Zawodowego, 

numer 

zaświadczenia, 
data ważności 

Doświadczenie  
i wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 
czynności przy 

realizacji 
zamówienia 

 

Informacja 
o podstawie 

dysponowania 

osobami
8
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……………………………                                 ………………………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy         Imienna pieczątka i podpis 
(lub pieczątka firmowa)     osoby upoważnionej lub osób upoważnionych 

  

 

 

 

...............................dn. ..........................................2016 r. 

 

                                                        
8 Należy wskazać podstawę do dysponowania osobą, a w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonywania 

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne  

Oświadczenie Wykonawcy 
w sprawie grupy kapitałowej 

 

 
Znak: PP/ZP-15/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 

L I S T A   P O D M I O T Ó W    
należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
L U B 

I N F O R M A C J A,   
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na budowę 6 zestawów podziemnych pojemników do zbierania 
odpadów na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu 

 
 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że: 

 

1) następujące podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 

 

Lp. Nazwa członka grupy kapitałowej Adres 

1. 
 

 

2.  
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5.   

 

2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
9
 

 
 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
 
...............................dn. ..........................................2016 r. 

 

                                                        
9 Niepotrzebne  skreślić.  



 

 

Zintegrowany System Zarządzania 

Postępowanie o 
zamówienie publiczne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 9 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy Znak: PP/ZP-15/2016            

 
 
 
 

Budowa 6 zestawów podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
Zespołu Staromiejskiego w Toruniu 

 
 
 
Tabela 1. Lokalizacja zestawów podziemnych pojemników wraz z przebudowywanymi obiektami  

Lp. Adres 
Jednostka 

ewidencyjna 
Nr działki 

Obrę
b 

Własność 

1. ul. Fosa Staromiejska Toruń 21, 66 14 Gmina Miasta Toruń 

2. ul. Podmurna Toruń 243, 245 15 Gmina Miasta Toruń 

3. ul. Piernikarska Toruń 53, 54 17 Gmina Miasta Toruń 

4. ul. Jęczmienna Toruń 73 18 Gmina Miasta Toruń 

5. ul. Międzymurze/Zaszpitalna Toruń 102 18 Gmina Miasta Toruń 

6. ul. Podmurna /Szeroka Toruń 214/1, 214/3, 
215/1 

15 Gmina Miasta Toruń  

 
 

Tabela 2. Wykaz pojemników 

Lp. Opis Jednostka Ilość 

1. Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 5 m3 szt. 6 

2. Pojemniki na odpady suche o pojemności 5 m3  szt. 6 

3. Pojemniki na szkło o pojemności 3 m3 szt. 6 

Razem szt. 18 

 
 

Tabela 3. Układ zestawów pojemników w obiektach 

Lp. Lokalizacja 

Planowana wielkość pojemników 
[m3] 

odpady 
zmieszane 

odpady suche szkło 

1. ul. Fosa Staromiejska 5 5 3 

2. ul. Podmurna 5 5 3 

3. ul. Piernikarska 5 5 3 

4. ul. Jęczmienna 5 5 3 

5. ul. Międzymurze/Zaszpitalna 5 5 3 

6. ul. Podmurna /Szeroka 5 5 3 

 
 
Przedmiot zamówienia wykonany zostanie zgodnie z przekazanym pozwoleniem na budowę, 
dokumentacją projektową, przedmiarem oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. 
 



Tabela 4. Zakres prac w poszczególnych lokalizacjach 

Lp. Adres Zakres prac 

1. ul. Fosa Staromiejska  budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne  

 przebudowa istniejącego zjazdu i chodnika 

2. ul. Podmurna  budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne 

 przebudowa kolidujących sieci: elektroenergetycznej, 
elektrycznej oświetleniowej i telekomunikacyjnej 

3. ul. Piernikarska  budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne 
przebudowa zjazdu 

4. ul. Jęczmienna  budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne 

5. ul. Międzymurze/Zaszpitalna  budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne 
przebudowa istniejącego chodnika na pieszojezdnię 

6. ul. Podmurna /Szeroka  budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne  

 przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej 

 
 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Wykonania robót budowlanych oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu we 

wskazanych lokalizacjach, obejmujących: 
a) roboty przygotowawcze i ziemne (niezbędne roboty rozbiórkowe nawierzchni, wyprzedzające 

ratownicze badania archeologiczne), 
b) roboty związane z posadowieniem i stabilizacją pojemników podziemnych na odpady - roboty 

ziemne i towarzyszące (fundamentowe) związane z posadowieniem zestawów pojemników, 
c) roboty związane z przebudową kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego oraz z przebudową 

ciągów komunikacyjnych,  
d) roboty odtworzeniowe - odtworzenia nawierzchni. 

2. Wykonania robót związanych z organizacją ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót w 
każdej lokalizacji. 

3. Zakupu i dostawy pojemników do zbierania odpadów komunalnych.  
4. Zakupu i zainstalowania systemu rozliczania kart czipowych wraz z licencją oprogramowania. 
5. Wbudowania (montażu) pojemników w układzie zestawów określonym w dokumentacji 

projektowej.  
6. Przeprowadzenia rozruchu mechanicznego (na sucho) i technologicznego (na odpadach). 
7. Dostarczenia Zamawiającemu kart czipowych dla użytkowników podziemnych pojemników, 

niezbędnych dla prawidłowego użytkowania systemu, kontroli dostępu i zarządzania systemem 
w następujących ilościach dla poszczególnych lokalizacji: 
ul. Fosa Staromiejska – 200 sztuk, 
ul. Podmurna – 300 sztuk, 
ul. Piernikarska – 300 sztuk, 
ul. Jęczmienna – 300 sztuk, 
ul. Międzymurze/Zaszpitalna – 300 sztuk, 
ul. Podmurna /Szeroka – 400 sztuk, 
łącznie 1800 sztuk. 

8. Dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, 
dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, BHP i p.poż. w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.  

9. Przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji oraz konserwacji i napraw 
zestawów pojemników. 

10. Uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa, umożliwiających 
użytkowanie i eksploatację obiektów. 

11. Zapewnienia kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 
wymagających oznakowania. 



12. Przekazania Zamawiającemu obiektów do użytkowania po podpisaniu protokołów technicznego 
odbioru robót i dostaw dla każdego obiektu oddzielnie oraz protokołu końcowego odbioru robót 
i dostaw.  

13. Zapewnienia bieżącego utrzymania systemu rozliczania kart chipowych do pojemników 
podziemnych, obejmującego transmisje danych pomiędzy pojemnikiem i serwerem, 
użytkowanie serwera oraz serwis oprogramowania, w okresie 48 miesięcy od przekazania 
Zamawiającemu obiektów do użytkowania, wg odrębnej umowy. 

14. W trakcie realizacji robót: 
a) Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia istniejących obiektów 

budowlanych oraz uzbrojenia terenu w sposób bezwzględnie chroniący je przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywania robót ziemnych i budowy projektowanych obiektów. 

b) wymagane jest tymczasowe ogrodzenie terenu budowy w poszczególnych lokalizacjach z  
elementów stalowych prefabrykowanych systemowych o wysokości min. 2,00 m. 

c) wymagane są tablice informacyjne budowy z elementów stalowych systemowych trwale 
oznakowanych zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane. 

d) zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i 
jego okolic w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 
niniejszego postępowania.  

15. Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi 
konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla 
uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania inwestycji. 

16. Po zamontowaniu podziemnych i naziemnych części śmietników w miejscach, gdzie 
przywrócono historyczne nawierzchnie kamienne, rodzaj, układ i materiał nawierzchni należy 
zachować i dostosować do istniejącej, kontynuując sposób opracowania, szerokość ulic i 
chodników, przekroje poprzeczne. 

17. Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji pełnego zakresu zamówienia 
(do momentu przejęcia obiektów do eksploatacji przez Zamawiającego), leżą po stronie 
Wykonawcy. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania prawa, przepisów, wytycznych oraz norm, 
związanych z realizacją robót. 

19. Cały zakres przedsięwzięcia Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i wytycznych. 

20. Wykonawca gwarantuje, że pojemniki i wyroby budowlane, zastosowane do realizacji 
przedmiotu zamówienia, będą nowe, będą spełniały wymagania polskich przepisów, a 
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

 

Szczegółowe wymagania użytkowe pojemników:  
1. Forma przestrzenna kiosku wrzutowego winna być zgodna z formą funkcjonujących pojemników 

na terenie Zespołu Staromiejskiego.  
2. Wymagane jest zastosowanie chowanego wewnątrz kiosku uchwytu do mechanizmu 

opróżniania pojemnika (haków do systemu dźwigowego). 
3. Na panelu elektronicznym w kiosku wrzutowym powinny być wyświetlane zwięzłe komendy dla 

użytkowników w celu prawidłowego skorzystania z pojemnika. 
4. System rozliczenia kart chipowych powinien dać możliwość pełnej analizy eksploatacji każdego 

pojemnika przez użytkowników (kontrola dostępu oraz kontrola napełnienia – czujnik 
zapełnienia zaprogramowany na progi  50%, 75%, 100%). 

5. Zamknięcie bębna kiosku wrzutowego (elektromagnes) powinno być wykonane w sposób 
solidny, zabezpieczający przed otwarciem przez osoby nieupoważnione.  

6. Drzwiczki rewizyjne kiosku wrzutowego powinny być tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, 
aby nie było możliwe ich wyłamanie lub wyważenie bez użycia siły lub narzędzi (wymagany 
atestowany zamek kluczowy). 

7. Wymagana jest klapa/otwór rewizyjny w platformie zabezpieczającej w celu monitorowania 
ilości odcieków w miejscu ich gromadzenia na dnie silosa. 



8. Zamawiający wymaga takiego wykonania mechanizmu opróżniania kontenera, aby system 
całkowicie zapobiegał utknięciom odpadów we wnętrzu kontenera na cięgnach otwierających i 
zamykających klapy (wskazane jest umieszczenie cięgien przy ścianach kontenera).  

9. Wymagane jest bezwzględnie usytuowanie styku krawędzi górnej platformy wykonanej z kostki 
brukowej i nawierzchni ulicy/chodnika na jednym poziomie.  

Wymagania odnośnie gwarancji: 
1. Okres gwarancji: 

a) na betonowy silos – 10 lat, 
b) na elementy konstrukcyjne kiosku wrzutowego (blachy, bęben) – 10 lat, 
c) na pozostałe części pojemnika – 3 lata. 

2. Serwis dostępny w ciągu 48 godzin. 
3. Wykonawca zapewnia dostępność wszelkich części zamiennych w ciągu 10 lat od podpisania 

umowy. 
 

Szczegółowe warunki wykonania robót związanych z przebudową 

kolidujących sieci: 

 
ul. Podmurna 
 
Przebudowa sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA  
1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przebudowy sieci 

elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA, Oddział w Toruniu nr R/15/051588 z dnia 
25.11.2015 r. 

2. Przekazanie Przedsiębiorstwu Energetycznemu 1 egz. dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 
w wersji papierowej i elektronicznej, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do prac 
związanych z przebudową sieci. 

3. Sporządzenie i uzgodnienie z Przedsiębiorstwem Energetycznym harmonogramu robót oraz 
zgłaszanie wszelkich koniecznych wyłączeń w terminach określonych w harmonogramie i 
ponoszenie związanych z tym obciążeń finansowych. 

4. Poinformowanie o przekazaniu placu budowy zgodnie z terminami wskazanymi w uzgodnionym 
harmonogramie. 

5. Wykonanie przebudowy zgodnie z warunkami przebudowy sieci oraz zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 

6. Zapewnienie Przedsiębiorstwu Energetycznemu prawa wglądu w realizację przebudowy sieci. 
7. Zawiadamianie Przedsiębiorstwa Energetycznego o zamiarze wykonania robót zanikających lub 

ulegających zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich odbiór. 
8. Zawiadomienie Przedsiębiorstwa Energetycznego o odbiorach technicznych częściowych i 

końcowym, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem odbioru, celem dokonania 
przez Przedsiębiorstwo Energetyczne odbioru wykonanych prac. Przedsiębiorstwo Energetyczne 
będzie miało prawo zgłaszania pisemnych uwag w protokole odbioru do wykonanych prac oraz 
nakazania usunięcia wszelkich uchybień. 

9. Dostarczenie Przedsiębiorstwu Energetycznemu w 1 egz. dokumentacji formalno-prawnej i 
dokumentacji powykonawczej, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem odbioru 
końcowego przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej. Dokumentacja formalno-
prawna powinna zawierać niezbędne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub inny 
tytuł prawny wydane na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego), tytuły prawne na rzecz 
ENERGA-OPERATOR SA dla przebudowanych urządzeń energetycznych na nieruchomościach 
objętych zakresem przebudowy oraz inne wymagane przepisami prawa uzgodnienia. 



10. Przekazanie Przedsiębiorstwu Energetycznemu w dniu odbioru końcowego środka trwałego, w 
formie protokołu przekazania - przejęcia, w którym zostanie określony zakres rzeczowy, 
ilościowy oraz wartość przekazywanego majątku. 

11. Podstawę do podpisania protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego stanowi protokół 
bezusterkowego odbioru końcowego, sporządzony przy udziale przedstawiciela 
Przedsiębiorstwa Energetycznego. 

12. Do obowiązków Przedsiębiorstwa Energetycznego należy: 

 uzgadnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 7 dni od dnia jej 
dostarczenia do Przedsiębiorstwa Energetycznego, 

 dokonywanie wszelkich koniecznych wyłączeń, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem 
robót, 

 przeprowadzenie odbiorów technicznych (częściowych i końcowego) wykonanych robót 
budowlano-montażowych, 

 wskazanie miejsca składowania elementów z demontażu sieci elektroenergetycznej, 

 pełnienie odpłatnej funkcji dopuszczającego do prac na sieci w stosunku do brygad 
Wykonawcy. 

13. Wykonawca ponosi koszty związane z pełnieniem przez Przedsiębiorstwo Energetyczne 
odpłatnej funkcji dopuszczającego do prac na sieci. 

14. Współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przebudowy. 
15. W przypadku, gdy w trakcie odbiorów technicznych (częściowych lub końcowego) okaże się, iż 

wykonana przez Wykonawcę przebudowa sieci jest niezgodna z opracowaną dokumentacją 
projektowo-kosztorysową lub zawiera inne uchybienia, Przedsiębiorstwo Energetyczne może 
odmówić pozytywnego odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę, wyznaczając 
odpowiedni termin na ich usunięcie. 

16. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia błędów wskazanych w protokole odbioru, 
Przedsiębiorstwo Energetyczne nabywa uprawnienia do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na 
co ten wyraża zgodę. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do dnia pozytywnego protokolarnego 
technicznego odbioru końcowego przebudowanego odcinka sieci za szkody wyrządzone 
Przedsiębiorstwu Energetycznemu jak i osobom trzecim. Odpowiedzialność odszkodowawcza 
obejmuje poniesione straty i utracone korzyści. 

18. Ze strony Przedsiębiorstwa Energetycznego osobą upoważnioną do udzielania i otrzymywania 
informacji i danych dotyczących realizacji przebudowy jest: 
Pracownik Działu Zarządzania Inwestycjami - Krzysztof Sobucki tel. 56 470 62 67 

 
Przebudowa kabla oświetlenia drogowego 
19. Realizacja robót zgodnie z Warunkami Technicznymi nr EO/WT/RT/16/2015 z dnia 18.11.2015 r. 

na przebudowę kabla oświetlenia drogowego na ulicy Podmurnej w Toruniu w związku z 
budową podziemnego pojemnika na odpady komunalne wydanymi przez ENERGA Oświetlenie 
Sp. z o.o. 

 
Zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A. 
1. Realizacja   robót   zgodnie   z   wydanymi  przez  OPL  dnia  05.07.2016 r. warunkami 

technicznymi znak 44567/TODDWBU/P/U14/07/160 - aktualizacja technicznych warunków nr 
77002/TODDWBU/P/U14/11/211 na zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia 
telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A. kolidującego z budową podziemnych pojemników na 
odpady komunalne przy ul. Podmurnej 32 w Toruniu. 

2. Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonać pod nadzorem służb 
technicznych OPL.  

3. Za szkody powstałe w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac związanych z 
przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogólnych odpowiada Wykonawca. 

4. Podstawą rozpoczęcia przez Wykonawcę robót związanych z przebudową infrastruktury 
telekomunikacyjnej OPL będzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale 
Zamawiającego, Wykonawcy i OPL. 



5. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci OPL przy udziale Zamawiającego przebudowaną 
infrastrukturę telekomunikacyjną. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru infrastruktury przekaże OPL także dokumentację 
powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną a także kopią pozwolenia na budowę. 

7. Z czynności przekazania sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego. 
8. Protokół odbioru technicznego będzie podpisany przy udziale zainteresowanych stron: 

Zamawiającego, Wykonawcy i OPL. 
9. Wykonawca poniesie opłaty związane z pełnieniem nadzoru przez służby techniczne OPL zgodnie 

z Cennikiem wykonywania Odbioru końcowego/Nadzoru właścicielskiego przez Orange Polska: 

 

12.  

‘Dwukrotna wartość 1 godziny nadzoru świadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00 “ 

Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, opłata za wykonanie Odbioru końcowego pobierana jest za każdy przeprowadzony 

Odbiór końcowy zakończony podpisaniem Protokołu częściowego Odbioru końcowego lub Protokołu końcowego 

Odbioru końcowego 

Przez prace realizowane w trybie doraźnym rozumie się usuwanie skutków awarii infrastruktury Orange Polska, 

oraz prace wskazane przez zamawiającego jako pilne. 

Kwoty podane w niniejszym Cenniku są kwotami netto, które zostaną powiększone o należny podatek VAT. 

 
 
ul. Piernikarska 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopu archeologicznego należy dokonać przesunięcia słupa 
monitoringu miejskiego wraz z przesunięciem kabli zasilających zgodnie z projektem. 
Przed przesunięciem słupa powiadomić Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (Urząd Miasta 
Torunia, Wydział Ochrony Ludności, Referat Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. 
Legionów 70/76, 87-100 Toruń) o terminie przystąpienia do prac. Z powodu braku dokumentacji 
inwentaryzacyjnej przewodu zasilającego słup prace związane z przestawieniem słupa i 
przełączeniem zasilania prowadzić pod ścisłym nadzorem TCZK (kontakt: Pan Marcin Kopczyński, tel. 
56/ 611-93-16).  
Słup zasilany jest kablami miedzianymi:  

 koncentryczny 50 omowy  GR58, 

 elektryczny 5x2,5mm2, 

 skrętka sieciowa kat V - UTP 5e. 
Zasilanie słupa wyprowadzone jest z budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. 
Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń - BOM I ul. Piernikarska 7 
Z uwagi na brak zainwentaryzowanego podłączenia prace wykonywać ręcznie. 
 
 
 

Tabela 1. Opłaty za wykonywanie Odbioru końcowego przez Orange Polska. 
Tabela 1. Opłaty za wykonywanie Odbioru końcowego przez Orange Polska. - Dostarczanie i Serwis Usług 

Lp. Pozycja Opłata netto [zł.] 

1. Odbiór końcowy 198,04“ 

 
Tabela 2. Opłaty za wykonywanie Nadzoru właścicielskiego przez Orange Polska. 

10.  

Tabela 2. Opłaty za wykonywanie Nadzoru właścicielskiego przez Orange Polska - Dostarczanie i Serwis Usług 

Lp. Pozycja Godziny Nadzoru właścicielskiego 
Opłata netto [zł] za każdą rozpoczętą 

godzinę Nadzoru właścicielskiego 

1. 

Nadzór 

właścicielski dla prac 

realizowanych w trybie 

planowym 

a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 99,02 

b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68 

c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele i dni 

ustawowo wolne od pracy 

152,41 

2. 

Nadzór 

właścicielski dla prac 

realizowanych w trybie 

doraźnym “* 

a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 150% opłaty wskazanej w pkt 1 lit. a) 

b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 150% opłaty wskazanej w pkt 1 lit. b) 

c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele i dni 

ustawowo wolne od pracy 

150% opłaty wskazanej w pkt 1 lit. c) 

11.  



ul. Jęczmienna 
Z uwagi na bliskie sąsiedztwo muru okalającego działkę i wykopów pod podziemne pojemniki 
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas 
realizacji inwestycji. 
 
 
 

Załączniki: 

 
ul. Fosa Staromiejska 

1. Projekt budowlany - podziemne pojemniki na odpady komunalne na terenie Zespołu Staromiejskiego, 
grudzień 2015 

2. Projekt budowlany przebudowy istniejącego zjazdu i chodnika, grudzień 2015 

3. Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu w pasie pieszym, grudzień 2015 

4. Przedmiar robót/kosztorys ślepy - branża budowlana 

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

6. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję ZAR.58.2016 z 11.05.2016 r. 

7. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy 
zabytku BMKZ.4125.5.165.2016.SW z 03.06.2016 r. 

 
ul. Podmurna 

1. Projekt budowlany - podziemne pojemniki na odpady komunalne na terenie Zespołu Staromiejskiego, 
grudzień 2015 

2. Projekt budowlany - branża elektryczna (elektryczna), grudzień 2015 

3. Projekt budowlany - branża elektryczna (teletechniczna), grudzień 2015 

4. Projekt zabezpieczenia robót i organizacja ruchu w pasie drogowym, grudzień 2015 

5. Przedmiar robót/kosztorys ślepy - branża budowlana 

6. Przedmiar robót/kosztorys ślepy - branża elektryczna (energetyczna - kabel energetyczny, energetyczna -
kabel oświetleniowy, telekomunikacyjna) 

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

8. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję ZAR.55.2016 z 11.05.2016 r. 

9. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 
BMKZ.4125.5.34.2016.ssz z 19.05.2016 r. 

10. Warunki techniczne z dnia  05.07.2016 r. znak 44567/TODDWBU/P/U14/07/160 - aktualizacja 
technicznych warunków nr 77002/TODDWBU/P/U14/11/211 na zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia 
telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A. kolidującego z budową podziemnych pojemników na odpady 
komunalne. 

  
ul. Piernikarska 

1. Projekt budowlany - podziemne pojemniki na odpady komunalne na terenie Zespołu Staromiejskiego, 
grudzień 2015 

2. Projekt budowlany przebudowy zjazdu, grudzień 2015 

3. Projekt zabezpieczenia robót i organizacja ruchu w pasie pieszym, grudzień 2015 

4. Przedmiar robót/kosztorys ślepy - branża budowlana 

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

6. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję ZAR.56.2016 z 11.05.2016 r. 



7. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 
BMKZ.4125.5.33.2016.ssz z 19.05.2016 r. 

 
ul. Jęczmienna 

1. Projekt budowlany - podziemne pojemniki na odpady komunalne na terenie Zespołu Staromiejskiego, 
grudzień 2015 

2. Projekt zabezpieczenia robót i organizacja ruchu w pasie drogowym, grudzień 2015 

3. Przedmiar robót/kosztorys ślepy, 15.07.2016 r. 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

5. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję ZAR.59.2016 z 11.05.2016 r. 

6. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 
BMKZ.4125.5.35.2016.ssz z 19.05.2016 r. 

 
ul. Międzymurze/Zaszpitalna 

1. Projekt budowlany - podziemne pojemniki na odpady komunalne na terenie Zespołu Staromiejskiego, 
grudzień 2015 

2. Projekt budowlany przebudowy istniejącego chodnika na pieszojezdnię, grudzień 2015 

3. Projekt zabezpieczenia robót i organizacja ruchu w pasie drogowym, grudzień 2015 

4. Przedmiar robót/kosztorys ślepy - branża budowlana 

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

6. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję ZAR.57.2016 z 11.05.2016 r. 

7. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 
BMKZ.4125.5.32.2016.ssz z 19.05.2016 r. 

 
ul. Podmurna /Szeroka 

1. Projekt budowlany podziemnych pojemników na odpady komunalne, kwiecień 2015 

2. Projekt budowlany - przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej, kwiecień 2015 

3. Projekt organizacji ruchu, kwiecień 2015 

4. Przedmiar robót/kosztorys ślepy - branża budowlana 

5. Przedmiar robót/kosztorys ślepy - przebudowa sieci kanalizacji 

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

7. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję ZAR.71.2015 z 18.06.2015 r. 

8. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZAR.157.2015 z 18.12.2015 r. 
zmieniająca decyzję ZAR.71.2015 z 18.06.2015 r. 

9. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku 
BMKZ.4125.3.117.2015.SW z 15.12.2015 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY 
 

Znak: PP/ZP-15/2016                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
zawarta w dniu ………………  w Toruniu, pomiędzy: 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadającą NIP 879-016-92-80, Regon 

870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 8 469 500 zł, 

 
reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………….., 

2. ………………………………………………...; 

 
zwaną dalej Zamawiającym 

a  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......... 

w Sądzie............................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym 

podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP .........................., 

Regon ........................, o wpłaconym w  całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… / 

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez 

……………………………………………….. pod nr ………………..,  posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP .........................., Regon ........................ / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP………………., Regon …………… 

 
reprezentowanym przez:     

 
1. ……………………………………………….., 

2. ………………………………………………...; 

 
zwaną dalej Wykonawcą 

 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy  

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej / 

CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami 

przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.   

 

 



§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne  

w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. 

 

§2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest budowa 6 zestawów podziemnych pojemników do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w następujących 

lokalizacjach: 

a) ul. Fosa Staromiejska, 

b) ul. Podmurna, 

c) ul. Piernikarska, 

d) ul. Jęczmienna, 

e) ul. Międzymurze/Zaszpitalna, 

f) ul. Podmurna/Szeroka. 

2. Zakres przedmiotu umowy określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym: 

1) projekty budowlane; 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

3) przedmiary robót. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową 

stanowiącą integralną część umowy, obowiązującymi przepisami prawa i normami, decyzjami, 

uzgodnieniami i innymi dokumentami dotyczącymi inwestycji, zgodnie ze sztuką budowlaną i 

zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem należytej dbałości  

i staranności.  

4. Przedmiot umowy obejmuje pełen zakres robót oraz związanych z nimi usług niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy. Na przedmiot umowy określony w ust. 1, składają się ponadto:  

1) organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placów budów oraz ich oznakowanie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

2) doprowadzenie energii elektrycznej i wody do placów budów w celu realizacji przedmiotu 

umowy, 

3) wytyczenie robót budowlanych, zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej,  

4) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

5) obsługa geodezyjna budowy i wykonywanych robót, 

6) wykonanie wyprzedzających inwestycję badań archeologicznych zgodnie z właściwymi 

decyzjami, 

7) uzgodnienie warunków rozpoczęcia i realizacji robót związanych z infrastrukturą techniczną z 

jej zarządcami oraz ponoszenie wszystkich kosztów z tym związanych, np. opłat za 

wyłączenia linii sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, 

ciepłowniczych, opłat za nadzór ze strony zarządców infrastruktury technicznej, opłat za 

czasowe zajęcie pasa drogowego, 



8) dokonanie wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z 

prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych, 

9) uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz  

przeprowadzenie wszelkich prób i badań technicznych wymaganych do odbioru i eksploatacji 

przedmiotu umowy, 

10) remonty i naprawa zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni oraz usunięcie na 

własny koszt wszelkich uszkodzeń istniejącej infrastruktury technicznej w obszarze 

prowadzonych robót, 

11) przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego (roboty odtworzeniowe 

nawierzchni należy zakończyć protokołem badania zagęszczenia gruntu),  

12) dokonanie wszelkich zgłoszeń i potwierdzeń gotowości do zarządców infrastruktury 

technicznej, 

13) odbiory robót z udziałem wymaganych instytucji i/lub inspektora nadzoru oraz przedstawicieli 

Zamawiającego wraz z rozruchem na sucho i na odpadach, 

14) wszystkie inne roboty, usługi i dostawy, które są konieczne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, 

15) kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

16) karty gwarancyjne, schematy, instrukcje obsługi i eksploatacji, w tym bhp i p. poż., 

umożliwiające prawidłową eksploatację zestawów pojemników.   

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a dokumentami stanowiącymi integralną 

część umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy.   

 

§3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: 15 grudnia 2016 r.  

2. Terminem wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, jest bezusterkowy odbiór końcowy robót  

i dostaw, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.   

 

§4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:  

………………… zł (słownie złotych: ………………………) brutto, w tym …………… zł netto i …. % 

VAT, przy czym za budowę 6 zestawów pojemników podziemnych Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł brutto, a za bieżące utrzymanie systemu – 

……………….. zł brutto miesięcznie. Szczegółowe warunki utrzymania systemu rozliczania kart 

chipowych określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Stronami. 

2. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 obejmuje i zaspokaja wykonanie wszystkich czynności 

niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu umowy, a także innych czynności, do których 

zobowiązany jest Wykonawca.  

3. Wynagrodzenie za budowę 6 zestawów pojemników podziemnych płatne będzie po dokonaniu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzonego bezusterkowym końcowym protokołem 

zdawczo-odbiorczym robót i dostaw. 



4. Podpisanie przez obie strony umowy końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 

w ust. 3 oraz podpisanie i wydanie przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, będzie podstawą 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

6. Płatność Wykonawcy za fakturę, w której występują roboty zrealizowane przez podwykonawcę 

winny zawierać oświadczenie podwykonawcy o tym, że faktury za realizację zadań, które wykonał 

na rzecz Wykonawcy, zostały mu zapłacone.  

7. Faktury niespełniające warunku zawartego w ust. 6 zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku 

ich realizacji przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany i odebrany przedmiot umowy  

w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 

879-016-92-80. 

11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 

wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął. Oświadczenia, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

13. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 13., podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  



15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 12., jeżeli Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 

określonym w ust.13. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

16. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17.  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

18. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 13 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 

dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości 

ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  

postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ 

na tę wymagalność.  

19. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 13 i wykaże niezasadność takiej płatności, 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 13,  a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

20. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 13  i potwierdzi zasadność 

takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 13, a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

21. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług.  

22. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 



24. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy.  

25. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W 

przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi 

określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 

Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych określonych Umową. 

26. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT i 

Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub 

rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

27. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami  

o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

§5 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy: ……………………………….., a  Podwykonawcom powierzy wykonanie 

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 



c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i 

sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 

wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 



dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę 

uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach 

określonych w ust 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o 

podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust 7, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego,  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

Umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 



14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym wyłączenie to nie 

dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 

braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13. 

19.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, 

stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 



§6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zawrze na swój koszt i utrzymanie w mocy przez cały okres realizacji niniejszej 

umowy, następującej umowy ubezpieczenia: 

1) ubezpieczenia terenu budowy i prowadzonych robót w zakresie podstawowym – gwarantującym 

odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku następujących 

zdarzeń: powodzi, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, katastrofy 

budowlanej, awarii urządzeń jak również za koszt akcji ratowniczej prowadzonej w związku z 

ww. pracami oraz żywiołów naturalnych (huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi i lawinę), 

gdzie suma ubezpieczenia nie będzie mniejsza niż wartość niniejszej umowy brutto,  

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wobec osób trzecich i mienia 

znajdującego się na terenie placów budów wyrządzone w związku z prowadzoną przez 

Wykonawcę działalnością na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość niniejszej umowy 

brutto. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowy dokumenty ubezpieczeniowe (pełną treść umów 

ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składki/składek) w terminie 7 dni od daty podpisania 

niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo zaakceptować ich treść lub odrzucić jako niezgodne z 

zapisami niniejszego ustępu. Jeżeli ważność polisy kończy się w okresie realizacji robót, 

Wykonawca najpóźniej na dzień przed upływem ważności tej polisy przedstawi Zamawiającemu 

dokument przedłużający tą polisę lub nową polisę. Brak ubezpieczenia OC Wykonawcy spowoduje 

natychmiastowe przerwanie robót z winy Wykonawcy do chwili jej uzyskania. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy harmonogram 

robót, w kolejności robót uwzględniając w pierwszej kolejności realizację zestawów pojemników w 

następujących ulicach: ul. Fosa Staromiejska, ul. Piernikarska, ul. Miedzymurze/Zaszpitalna. W 

przypadku zmian w przekazanym harmonogramie, które powstaną w trakcie realizacji zadania, 

Wykonawca musi o tym bezzwłocznie poinformować Zamawiającego. 

4. Wykonawca poniesienie wszelkie koszty określone lub wynikające z decyzji administracyjnych, 

pozwoleń i uzgodnień.   

5. Wykonawca poniesie koszty zainstalowania, utrzymania i likwidacji placów budów  

wraz z zapleczem po zakończeniu realizacji umowy. 

6. Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który dostarczy Zamawiającemu 

przed przekazaniem placów budów. 

7. Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie ze szczegółowymi warunkami współpracy w 

zakresie bhp, p-poż. i środowiska  zawartymi w „Instrukcji w sprawie podwykonawców".  

8. Wykonawca zapewnia: 

1) Kierownika budowy (kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w branży konstrukcyjno-

budowlanej) w osobie: ……………………….. , posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr: …………………, 

wpisanego  na listę  członków …………………………… pod nr …………………. . 

9. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z inspektorem nadzoru 

ustanowionym przez Zamawiającego: 



1) Inspektor nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie: ……………………… 

posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………….., wpisanego na listę  członków 

……………………….. pod nr …………………… . 

10. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

11. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku, 

zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a 

następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do opomiarowania zużycia energii elektrycznej i wody oraz zapłaty za 

faktyczne zużycie wymienionych mediów według aktualnie obowiązujących u dostawców mediów 

stawek. 

13. Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez 

niego nadzorowana i gwarantowana. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone na place budów urządzenia  

i materiały. 

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów, posiadających 

stosowne świadectwa i atesty. 

16. Na wszystkie dostarczone Zamawiającemu materiały niezbędne do wykonania  przedmiotu umowy 

Wykonawca dostarczy deklaracje zgodności z normą i/lub aprobaty techniczne oraz wszelkie inne 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania terenu budów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

18. Wykonawca zapewni ochronę terenu budów oraz mienia znajdującego się na terenie budów, 

właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych warunków bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy place budów w poszczególnych lokalizacjach w terminie do 3 

dni od podpisania umowy.  

2. Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie: 

…………………………. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………. wpisanego  

na listę członków ………………………………….. pod nr …………………….. .. 

3. Zamawiający przekaże w dniu zawarcia umowy szczegółowe warunki współpracy w zakresie BHP, 

p-poż. i środowiska – „Instrukcja w sprawie podwykonawców". 

4. Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody w celu zasilania placów budów. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przyjęcia od Wykonawcy przedmiotu umowy  

w terminie 3 dni od daty zgłoszenia odbioru robót i dostaw. 

 

§8 

ODBIORY ROBÓT 

1. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 



2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbiorów przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia zakończenia robót. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:  

1) odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu – będzie dokonywany przez właściwego 

Inspektora nadzoru poprzez pokwitowanie zapisem w dzienniku budowy w terminie 3 dni 

roboczych od daty powiadomienia o wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru poprzez Kierownika 

budowy, 

2) odbiory techniczne robót i dostaw dla każdego obiektu oddzielnie w poszczególnych 

lokalizacjach. Odbiór techniczny obiektu może nastąpić po jego realizacji, dostarczeniu 

dokumentów odbiorowych wymienionych w ust. 4 oraz wykonaniu pozytywnego rozruchu  

na sucho i na odpadach. Wykonawca na własną odpowiedzialność dopuści obiekty  

do eksploatacji przed odbiorem technicznym, w celu nagromadzenia odpadów do rozruchu  

na odpadach, 

3) odbiór końcowy całości robót i dostaw objętych niniejszą umową – będzie dokonany  

przez Zamawiającego i inspektora nadzoru w terminie 5 dni roboczych po uzyskaniu pisemnego 

zawiadomienia od Wykonawcy (wystosowanego w ciągu trzech dni od zakończenia prac, na 

podstawie zapisu Kierownika budowy w Dzienniku budowy potwierdzonego  

przez Inspektora nadzoru) o zakończeniu robót. Przed odbiorem końcowym Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami, 

atestami, świadectwami, aprobatami technicznymi, wynikami badań i innymi wymaganymi 

umową bądź prawem dokumentami. Warunkiem podpisania końcowego protokołu zdawczo-

odbiorczego robót i dostaw jest przyjęcie przez Zamawiającego karty gwarancyjnej wystawionej 

przez Wykonawcę na cały przedmiot zamówienia. Karta gwarancyjna musi spełniać wymagania 

oświadczenia gwarancyjnego zgodnie z Działem III Kodeksu Cywilnego.  

4) odbiór gwarancyjny – będzie dokonywany nie później niż w terminie 7 dni po upływie każdego 

roku okresu gwarancji i rękojmi. 

4. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu skompletowane 

wyniki badań i pomiarów, operaty geodezyjne, świadectwa jakości, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z Polską Normą albo aprobatą 

techniczną, DTR, karty gwarancyjne, schematy, instrukcje obsługi i eksploatacji, w tym bhp i p. 

poż.   

5. Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu oraz odbiory techniczne robót i dostaw 

każdego obiektu w poszczególnych lokalizacjach nie stanowią podstawy do wystawienia faktury,  

o której mowa w § 4 ust.4.  

6. Zamawiający zastrzega uczestnictwo w odbiorach przedstawiciela dostawcy wyposażenia 

zestawów podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 



1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu  

ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót po raz drugi w wyznaczonym terminie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  

oraz wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

10. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 

 

§10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w kwocie: …………………. zł (słownie złotych: …………………….) w formie 

…………………………………… ..  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 stanowi 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego  

w § 4 ust. 1. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

4. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości: 

…………………. zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 7. 

5. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ………………… zł zostaje pozostawiona 

na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Kwota, o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi  

za wady, z uwzględnieniem ust. 7. Z tytułu rękojmi za wady Wykonawca odpowiada przez okres 36 

miesięcy od daty odbioru końcowego.  

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym  

i  zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

8. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji, Wykonawca po 

wykonaniu umowy potwierdzonym protokołem odbioru zobowiązany jest w terminie do 7 dni wnieść 

30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, co będzie podstawą zwrotu 

poręczenia lub gwarancji, o której mowa w ust. 1 umowy (dotyczy to sytuacji, gdy Wykonawca 

złoży poręczenie lub gwarancję bez klauzuli wygaśnięcia 70% kwoty zabezpieczenia).  

9. W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad, 

reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w  wyznaczonym terminie, 

Zamawiający zleci ich realizację innemu podmiotowi na  koszt  Wykonawcy  bez  utraty praw 

gwarancyjnych.  Zamawiający ma prawo potrącić ww. koszty z  wynagrodzenia Wykonawcy  

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli 

wartość robót przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający ma prawo dochodzenia kwoty 

uzupełniającej. 

 

 



§11 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane i montażowe  

oraz użyte do ich wykonania materiały z okresem ważności 36 miesięcy licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zestawy pojemników podziemnych z okresem 

ważności 10 lat dla betonowych silosów i elementy konstrukcyjne kiosku wrzutowego (blachy, 

bęben) oraz  ….. lata na pozostałe części pojemników od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny  

przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót. Dokument ten winien określać warunki 

gwarancji, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać 

całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.  

5. W przypadku gdy okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta materiałów jest dłuższy 

od okresu gwarancji udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje okres 

gwarancji zgodny z okresem gwarancji producenta. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot niniejszej 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  

w umowie.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze,  

lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.  

8. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia  

i wyznaczy mu odpowiedni termin do usunięcia wady. Istnienie wady powinno być stwierdzone 

protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie na 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin  

na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin 

(określonych w Karcie Gwarancyjnej) od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu wad.  

9. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek,  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem warunków technicznych  

oraz treści dokumentu gwarancyjnego. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający 

może usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do kar umownych  

od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego oraz może skorzystać z innych uprawnień 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

10. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego 

i/lub Inspektora nadzoru.  

11. Postanowienia ust. 1 - 9 powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego  

z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy.  

12. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

13. Strony na podstawie art. 558 § 1 kc zgodnie postanawiają o wydłużeniu okresu rękojmi za wady 

przedmiotu zamówienia do 3 lat od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.  



14. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu 

zamówienia z jego opisem zawartym w siwz oraz w ofercie Wykonawcy.  

15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 

12, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

16. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia albo 

odstąpić od umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to 

nadmiernych kosztów.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów 

(urządzeń) do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

18. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób 

trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w związku z 

wprowadzeniem towarów (urządzeń) do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

19. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać 

naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

 

§12 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w 

wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, 

2) za opóźnienie terminu rozpoczęcia robót z datą przekazania placu budowy w wysokości 0,5% 

wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 7-go dnia od daty 

przekazania placu budowy,  

3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu 

umowy za każdy dzień opóźnienia,  

4) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze  

lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy,  

za każdy dzień opóźnienia,  

5) za opóźnienie w terminie przedłożenia Zamawiającemu prolongaty dokumentu Ubezpieczenia 

OC, aktualnego do czasu zakończenia realizacji zamówienia – w przypadku wygaśnięcia 

Ubezpieczenia OC Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia – w wysokości 0,5% wartości 

brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień przekroczenia ostatecznego terminu dostarczenia 

Ubezpieczenia OC, tzn. najpóźniej na dzień przed terminem wygaśnięcia Ubezpieczenia OC, 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 

1000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 100 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 



8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000  złotych za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 1000  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 1000 złotych, 

11) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,5 % 

wartości brutto przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

karę umowną.  

3. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio  

z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

 

§13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zwrotu poniesionych kosztów. Wyłączona 

jest odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  

od umowy w następujących sytuacjach:  

1) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn  

i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, 

4) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo pozostaje  

w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

5) w razie konieczności: 

 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub 

 konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 50% wartości 

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

 



§14 

ZMIANY UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w 

stosunku do złożonej oferty w następujących okolicznościach i na następujących warunkach:  

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas odpowiednio zmienione 

zostanie wynagrodzenie Wykonawcy brutto, a wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian; 

2) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec zmianie w przypadkach, na które 

Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:  

a) z powodu siły wyższej, w szczególności trudnych warunków pogodowych, 

b) wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną, których nie można było przewidzieć na 

etapie projektowania, 

c) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia innych okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w 

wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, bez możliwości usunięcia lub likwidacji 

powyższych okoliczności lub zdarzeń – w szczególności za takie zdarzenie będzie 

uważane wystąpienie kolizji z nieruchomym zabytkiem archeologicznym; 

Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu umowy jest stwierdzenie przez 

Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego. 

Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie, 

nastąpi o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót.   

3) zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub 

przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

b) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy, bez 

możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń – w  

szczególności za takie zdarzenie będzie uważane wystąpienie kolizji z nieruchomym 

zabytkiem archeologicznym lub z instalacjami, przewodami, liniami, które mogą się ujawnić 

w czasie prowadzonych robót budowlanych, a nie zostały naniesione na mapy, a także 

innymi czynnikami losowymi niemożliwymi do przewidzenia i zapobieżenia. 

c) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,  

d) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych; 

4) zmianę zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji odkrycia podczas prowadzenia wykopaliskowych 

badań archeologicznych reliktów zabytkowej architektury o dużym znaczeniu naukowym i 

historycznym – w przypadku konieczności rezygnacji z robót w danej lokalizacji, rozliczenie 

wykonanych robót nastąpi na podstawie średnich cen materiału i pracy sprzętu publikowanych 

w "Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez 

Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów 

Budowlanych) oraz w oparciu o kwartalne notowania cen i czynników produkcji - wydawnictwa 

Sekocenbud , lub w przypadku braku wymaganych danych wydawnictwa Orgbud, a w ostatniej 



kolejności wydawnictwa Bistyp (wg stawek dla regionu za kwartał w którym realizowane były 

roboty) i Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR, a także w  oparciu o tabele i kalkulacje 

branżowe oficjalnie publikowane przez dostawców materiałów oraz urządzeń;  

5) zmianę zakresu przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od 

realizacji części robót, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności niezależnych od 

Zamawiającego – w przypadku konieczności rezygnacji z rozpoczętych robót w danej 

lokalizacji, rozliczenie wykonanych robót nastąpi analogicznie jak w pkt.4); 

6) zmianę zakresu przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w całości 

od realizacji pojemników w danej lokalizacji – wartość umowy zostanie pomniejszona o 

odpowiednie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie Wykonawcy.   

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Strony wykluczają możliwość zbycia lub cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie.  

 

§ 16  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, jego pracowników oraz osoby wykonujące przedmiot 

umowy do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

2. Wraz z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania 

jego danych osobowych w szczególności w zakresie udostępniania tych danych na potrzeby 

sprawozdawczości finansowej, monitoringu i kontroli.                  

 

§ 17 

SPORY 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w 

pierwszej kolejności polubownie w drodze porozumienia stron.  

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust.1 spory rozstrzygane będą 

przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część umowy stanowią:  

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą odpowiednio przepisy ustawy 

prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.  

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca i 2 egz. Zamawiający.  

 

            ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA                                                                

 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY SERWISOWEJ 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 

 
zawarta w dniu ……………  w Toruniu, pomiędzy: 

  

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadającą NIP 879-016-92-80, Regon 

870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 8 469 500 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………., 

2. …………………………………………………….; 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......... 

w Sądzie............................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym 

podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP .........................., 

Regon ........................, o wpłaconym w  całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… / 

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez 

……………………………………………….. pod nr ………………..,  posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP .........................., Regon ........................ / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP………………., Regon …………… 

 
reprezentowanym przez:     

 
1. ……………………………………………………., 

2. …………………………………………………….; 

 
zwanym dalej Wykonawcą 

 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy  

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej / 

CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami 

przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.   

 



Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. 

 

§1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy i rozliczeń finansowych między 

Stronami w zakresie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bieżącego 

utrzymania systemu rozliczania kart chipowych do pojemników podziemnych, w związku z umową nr 

……….. z dnia ……………… na budowę 6 zestawów podziemnych pojemników do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu. 

. 

§2 

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz 

Zamawiającego: 

1) transmisji danych pomiędzy pojemnikami i serwerem; 

2) utrzymania i zarządzania serwerem agregującym i prezentującym dane; 

3) serwisu oprogramowania; 

4) zarządzania bazą danych kart na kontrolerach dostępu zainstalowanych w kioskach 

wrzutowych. 

2. W przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy na Zamawiającego 

nieodpłatnie przejdą w całości przysługujące Wykonawcy autorskie prawa majątkowe  

do wykorzystania oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania systemu rozliczania 

kart chipowych. 

§3 

1. Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji będzie wykonywał bezpłatne interwencje 

serwisowe w przypadku awarii systemu wynikającej z jego wady. 

2. Zgłoszenie awarii systemu dokonywane będzie pocztą elektroniczną na adres 

email:……………………………….…………..…… z podaniem numeru pojemnika i opisu usterki. 

3. W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni przystąpienie do naprawy  

w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca usunie awarię w ciągu 24 godzin od momentu przystąpienia do jej usuwania.   

5. Każde usunięcie awarii będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. W przypadku interwencji do awarii nie wynikającej z wady systemu Wykonawca otrzyma 

dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 

a) 120 PLN netto (sto dwadzieścia złotych netto) za jedną roboczogodzinę pracy każdego 

serwisanta przy usuwaniu awarii w dni robocze pomiędzy 8.00 a 16.00 – przez dni 

robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni uznanych za wolne 

od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) 180 PLN netto (sto osiemdziesiąt złotych netto) za jedną roboczogodzinę pracy każdego 

serwisanta przy usuwaniu awarii w dni robocze pomiędzy 16.00 a 8.00, 



c) 240 PLN netto (dwieście czterdzieści netto) za roboczogodzinę pracy każdego serwisanta 

przy usuwaniu awarii w soboty, niedziele i święta. 

 

§4 

Wykonawca będzie świadczył usługę objętą przedmiotem umowy przez 36 kolejnych miesięcy  

począwszy od ………………….. . 

§5 

Strony ustalają, że z tytułu usług wymienionych w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

w kwocie ………………. PLN netto (słownie: …………...………. złotych), płatne w ratach miesięcznych 

w kwocie ………………… PLN (słownie: …………………….. złotych). 

 

§6 

Wynagrodzenie określone w §3 ust. 6 i §5  określone zostało w kwotach netto, które na wystawianych 

przez Wykonawcę fakturach będzie powiększane o należny podatek od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

§7 

Wynagrodzenie określone w §3 ust. 6 i §5 niniejszej Umowy płatne będzie z dołu na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca. Termin płatności 

wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury i zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany na fakturze. 

§8 

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w całości od realizacji pojemników w danej lokalizacji 

w ramach umowy nr …………..…… z dnia …………….., wartość niniejszej umowy zostanie 

pomniejszona o odpowiednie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie Wykonawcy.   

 

§9 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

12) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% 

wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §5, 

13) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia 

miesięcznego, o którym mowa w §5 za każdy dzień niesprawności systemu rozliczania kart 

chipowych po terminie określonym w §3 ust. 4. 

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

karę umowną. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z 

faktury złożonej przez Wykonawcę.  

§10 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zwrotu poniesionych 



kosztów do czasu odstąpienia. Wyłączona jest odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

6. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach:  

6) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

7) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

8) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, 

9) Wykonawca narusza podstawowe obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub spowodował 

swoim działaniem lub zaniechaniem zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców, 

- w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości. 

7. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić w formie pisemnej  

pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§11 

Strony zobowiązują się do pisemnego i uprzedniego informowania o zmianach adresów i numerów 

faksowych, zaś wszelka korespondencja kierowana do czasu zawiadomienia będzie uznawana za 

skutecznie doręczoną.  

§12 

1. Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust.1 spory rozstrzygane 

będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy nr 

…………..…… z dnia …………….. . 

§13 

Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§14 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Zamawiający:          Wykonawca: 

 

 


